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SENĀTA LĒMUMS 
RTU Senāta 2018. gada 26. novembra sēde (protokols Nr.624) 

 

Par RTU Stipendiju piešķiršanas nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā 
 

RTU Senāts nolemj: 

1. Atzīt par spēku zaudējušu RTU Stipendiju piešķiršanas nolikumu, kas apstiprināts 

2016.gada 19. decembra Senāta sēdē (protokols Nr. 605) un tā grozījumus; 

2. Apstiprināt RTU Stipendiju nolikumu jaunā redakcijā un noteikt, ka tas stājas spēkā ar 

01.01.2019.  

 

 

 

RTU STIPENDIJU PIEŠĶIRŠANAS NOLIKUMS 
 

Pieņemts saskaņā ar Augstskolu likuma 15. panta pirmo daļu. 

 

1. RTU studējošie stipendiju saņem no RTU stipendiju fonda, ko izveido atbilstoši Ministru 

kabineta 24.08.2004. noteikumu Nr. 740 „Noteikumi par stipendijām” (turpmāk tekstā – MK 

noteikumi Nr. 740) 6. punktā paredzētajai kārtībai.  

2. Uz stipendijas saņemšanu konkursa kārtībā var pretendēt visi no valsts budžeta finansētajās 

studiju vietās studējošie, kuri, atbilstoši RTU Studiju rezultātu vērtēšanas nolikuma prasībām, 

ar pirmo reizi ir nokārtojuši visus viņiem paredzētos pārbaudījumus RTU noteiktajos 

termiņos un kuriem nav akadēmisko parādu. 

3. Studējošajam no stipendiju fonda var piešķirt kādu no šādiem stipendiju veidiem: 

3.1. ikmēneša stipendiju, ko piešķir pirmā un otrā līmeņa profesionālās augstākās 

izglītības, bakalaura un maģistra studiju programmas studentam – 10 (desmit) mēnešus 

gadā (stipendiju nepiešķir jūlijā un augustā); 

3.2. doktoranta stipendiju, ko piešķir studējošajam doktora studiju programmā – 11 

(vienpadsmit) mēnešus gadā (stipendiju nepiešķir augustā); 

3.3. kredītam pielīdzināto stipendiju, ko piešķir studējošajam doktora studiju 

programmās zinātniskā grāda ieguvei – 11 (vienpadsmit) mēnešus gadā (stipendiju 

nepiešķir augustā); 

3.4. vienreizējo stipendiju, ko piešķir par labām sekmēm un ieguldījumu studentu 

zinātniskajā un akadēmiskās grupas vecākā darbā, studējošo pašpārvaldes, sporta un 

citās aktivitātēs un, kas visa semestra laikā nepārsniedz ikmēneša vai doktoranta 

stipendijas divkāršu apmēru; 

3.5. paaugstināto stipendiju, kuru piešķir pēc fakultātes domes vai RTU filiāles padomes 

lēmuma un kuras apjoms katrā mēnesī nepārsniedz ikmēneša vai doktoranta stipendijas  

divkāršu apmēru; 

3.6. grūtniecības atvaļinājuma laika stipendiju, ko piešķir, pamatojoties uz darbnespējas 

lapu, kas izsniegta darbnespējas apliecināšanu reglamentējošajos normatīvajos aktos 

noteiktajā kārtībā. Šo stipendiju izmaksā uzreiz par diviem grūtniecības atvaļinājuma 

mēnešiem. 

4. Finanšu prorektora dienests sadala stipendiju fondu līdz katra studiju semestra otrā mēneša 

septītajam datumam šādā kārtībā: 

4.1. 5% (piecus procentus) no visa stipendiju fonda iedala vienreizējo stipendiju fondam; 

4.2. iedala finansējumu doktorantu stipendijām, nepārsniedzot 30 % no stipendiju fonda, un 

sadala proporcionāli no valsts budžeta finansētajām budžeta vietām pa fakultātēm 
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sekmīgajiem doktora studijās pilna laika studējošajiem, kuri nesaņem citu 

mērķfinansējumu, kas ierobežo šīs stipendijas saņemšanu; 

4.3. iedala finansējumu doktorantu kredītam pielīdzinātajām stipendijām pēc faktiskā 

pieprasījuma; 

4.4. iekļauj katra semestra rezerves fondā finansējumu pilna semestra 20 (divdesmit) 

ikmēneša stipendiju apjomā, kas var tikt piešķirtas studējošajiem, kuri attaisnojošu 

iemeslu dēļ kārtējā semestrī nevarēja piedalīties konkursā; 

4.5. atlikušo finansējumu, ikmēneša un paaugstināto stipendiju nodrošināšanai, sadala 

proporcionāli valsts budžeta finansētajām budžeta vietām fakultātēs un RTU filiālēs; 

4.6. valsts budžeta finansētās budžeta vietās studējošo skaits, kas minēts 4.2. un 4.5. 

punktos, tiek noteikts, balstoties uz RTU datiem 1. oktobrī un 1. martā. 

5. Stipendija vienam studējošajam tiek noteikta šādā apjomā: 

5.1. ikmēneša stipendija pirmā un otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības, bakalaura 

un maģistra studiju programmas studentam – 99,60 EUR (deviņdesmit deviņi euro un 

sešdesmit centi) mēnesī; 

5.2. doktorantam: 

5.2.1. doktoranta stipendija – 113,83 EUR (simt trīspadsmit euro un astoņdesmit trīs 

centi) mēnesī; 

5.2.2. kredītam pielīdzinātā stipendija – 85,37 EUR (astoņdesmit pieci euro un 

trīsdesmit septiņi centi) mēnesī; 

6. Grūtniecības atvaļinājuma laikā piešķir minimālo stipendiju par 2 (diviem) grūtniecības 

mēnešiem: 

6.1 pirmā un otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības, bakalaura un maģistra studiju 

programmas studentam – 99,60 EUR (deviņdesmit deviņi euro un sešdesmit centi) 

mēnesī;  

6.2 doktorantam - 113,83 EUR (simt trīspadsmit euro un astoņdesmit trīs centi) mēnesī. 

7. Doktoranti, kredītam pielīdzinātās stipendijas saņemšanai, Doktorantu studiju iesniedz 

nodaļā zinātņu prorektoram adresētu iesniegumu, ko izskata ar rektora rīkojumu izveidota 

Doktorantu kredītam pielīdzināto Stipendiju komisija, ku raievēro Ministru kabineta 

29.05.2001. noteikumus Nr. 219 “Kārtība, kādā tiek piešķirts, atmaksāts un dzēsts studiju 

kredīts no valsts budžeta līdzekļiem” un Ministru kabineta 24.08.2004. noteikumus Nr. 740 

“Noteikumi par stipendijām”. Kredītam pielīdzināto stipendiju piešķir un izmaksā saskaņā ar 

fakultātes dekāna vai RTU filiāles direktora rīkojumu. 

8. Lai pretendētu uz ikmēneša vai doktoranta stipendijas saņemšanu, studējošie aizpilda  

ORTUS sistēmā vai šī nolikuma 1. pielikumā esošo iesnieguma formu (turpmāk tekstā – 

iesniegums). 

9. Lai pretendētu uz paaugstināto stipendiju, studējošajam jāatbilst kādam no kritērijiem, kurus 

nosaka ar fakultātes domes vai RTU filiāles padomes lēmumu.  

10. Studējošie aizpilda un iesniedz iesniegumu savas fakultātes vai RTU filiāles Stipendiju 

komisijai līdz katra semestra 10. (desmitajai) darba dienai. 

11. Iesniedzot iesniegumu fakultātes vai RTU filiāles Stipendiju komisijai, studējošais vienlaikus 

pašrocīgi parakstās iesniegumu reģistrācijas žurnālā, ja iesniegums iesniegts papīra formā. 

ORTUS sistēmā iesniegtais iesniegums tiek reģistrēts elektroniskajā žurnālā. 

12. Stipendijas tiek piešķirtas iesniegumu laicīgi iesniegušiem studējošajiem, ņemot vērā 

iepriekšējās sesijas vidējo svērto atzīmi, izņemot: 

12.1. pamatstudiju programmu 1. studiju gada 1. semestra studentus, kuriem konkursā tiek 

ņemts vērā RTU aprēķinātais reflektanta rangs, kāds studentam bijis iestājoties 

universitātē; 

12.2. augstākā līmeņa studiju 1. studiju gada 1. semestra studentus, kuriem konkursā tiek 

ņemta vērā iepriekšējā studiju līmeņa diploma pielikumā fiksētā vidējā svērtā atzīme; 

12.3. doktorantus, kuriem konkursa kritērijus izstrādā un apstiprina RTU Zinātnes padome. 



3 

 

13. Ja diviem vai vairākiem studējošajiem, kuri pretendē uz stipendiju, ir līdzvērtīgi sekmju un 

zinātniskās darbības rādītāji, Stipendiju komisija stipendiju vispirms piešķir: 

13.1. personai, kurai noteikta invaliditāte; 

13.2. bārenim vai bez vecāku gādības palikušam bērnam līdz 24 (divdesmit četru) gadu 

vecuma sasniegšanai; 

13.3. studējošajam, kura ģimenei, ar kuru viņam ir nedalīta saimniecība, uz stipendiju 

konkursa norises sākuma dienu ir piešķirts trūcīgas ģimenes statuss; 

13.4. studējošajam no daudzbērnu ģimenes (arī gadījumos, ja attiecīgās ģimenes bērni jau 

pilngadīgi, bet vismaz trīs no tiem nav vecāki par 24 (divdesmit četriem) gadiem un 

mācās vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē, vai studē augstākās izglītības 

iestādē vai koledžā pilna laika klātienē); 

13.5. studējošajam, kuram ir viens vai vairāki bērni. 

14. No studējošajiem saņemtos iesniegumus izskata un izvērtē katrā fakultātē un RTU filiālē 

izveidotā Stipendiju komisija, kuras sastāvs tiek apstiprināts ar rektora rīkojumu. 

15. Fakultātes un RTU filiāles Stipendiju komisijas sastāvā ir iekļaujamas personas: 

15.1. viens atbilstošās fakultātes vai RTU filiāles administrācijas pārstāvis; 

15.2. divi atbilstošās fakultātes vai RTU filiāles akadēmiskā personāla pārstāvji; 

15.3. divi atbilstošās fakultātes vai RTU filiāles studējošo pašpārvaldes deleģēti pārstāvji. 

16. Izveidotās Stipendiju komisijas ir atbildīgas par studējošo stipendiju un vienreizējo stipendiju 

iesniegumu izskatīšanu un piešķirto stipendiju fondu sadalīšanu stipendijām. 

17. Fakultāšu un RTU filiāļu Stipendiju komisiju darba pārraudzībai un konfliktsituāciju 

risināšanai ar rektora rīkojumu izveido RTU Centrālo stipendiju komisiju (turpmāk tekstā 

CSK) 3 (trīs) cilvēku sastāvā, no kuriem viens ir RTU Studentu parlamenta deleģēts pārstāvis. 

18. Studējošajam ir tiesības rudens semestrī līdz 1. novembrim un pavasara semestrī līdz 1. 

aprīlim iesniegt apelācijas sūdzību RTU CSK par fakultātes dekāna vai RTU filiāles direktora 

izdoto rīkojumu par stipendiju piešķiršanu un izmaksu. 

19. RTU CSK katru semestri saņem no kopējā stipendiju finanšu fonda izdalītu rezerves finanšu 

fondu šā nolikuma 4.4. punktā noteiktajā apjomā. No rezerves finanšu fonda CSK var piešķirt 

ikmēneša stipendijas studējošajiem, kuri attaisnotu iemeslu dēļ kārtējā semestrī nevarēja 

pretendēt uz ikmēneša stipendiju, kā arī stipendijas grūtniecības atvaļinājuma laikā (skat. 27. 

punktu). Lēmumus par stipendijas piešķiršanu studējošiem, kuri attaisnotu iemeslu dēļ 

nevarēja pretendēt uz ikmēneša stipendiju, RTU CSK pieņem pavasara semestrī līdz 8. 

aprīlim un rudens semestrī līdz 8. novembrim. Lēmumus par stipendijas piešķiršanu 

grūtniecības atvaļinājuma laikā RTU CSK pieņem visu gadu. 

20. Vienreizējās stipendijas saņemšanai iesniegumu var iesniegt tie studenti, kurus ir izvirzījusi 

RTU administrācija, studējošo pašpārvalde, Sporta centrs, Kultūras centrs, struktūrvienības 

u. c. organizācijas līdz katra semestra 14. nedēļai. 

21. Fakultāšu un RTU filiāļu Stipendiju komisijas sadala stipendiju fonda piešķirtos līdzekļus 

atbilstoši budžeta finansēto studentu skaitam studiju programmās, studiju līmeņos un 

studiju gados. 
22. Fakultāšu un RTU filiāļu Stipendiju komisijas pilda šādas funkcijas: 

22.1. izskata visu pretendentu atbilstību šā nolikuma 2. un 12. punkta prasībām; 

22.2. nosaka pretendentu sekmību: 

22.2.1. pamatstudiju 1. studiju gada 1. semestrī studējošajiem RTU aprēķinātais 

reflektanta rangs, kāds studentam bijis iestājoties universitātē; 

22.2.2. augstākā līmeņa studiju 1. studiju gada 1. semestrī studējošajiem – iepriekšējā 

studiju līmeņa diploma pielikumā fiksētā vidējā svērtā atzīme;  

22.2.3. pārējiem studentiem – iepriekšējā semestra vidējā svērtā atzīme ar nosacījumu, ka 

tiek ņemtas vērā tikai sesijas laikā iegūtās pirmās atzīmes. Vienāda iepriekšējā 

semestra vērtējuma gadījumā prioritāti nosaka studējošā atbilstība kādai no šā 

nolikuma 13. punktā minētajām kategorijām. Ja ne uz vienu no vienādu vērtējumu 
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ieguvušajiem studējošajiem minētās kategorijas nevar attiecināt, prioritāti nosaka 

vidējā svērtā atzīme visā studiju laikā;  

22.2.4. doktoru studijās studējošajiem – doktorantu sekmības rangu sarakstus fakultātes 

stipendiju komisijai sagatavo RTU doktorantu studiju nodaļa. 

22.3. rekomendē piešķirt stipendiju katra akadēmiskā gada 1. semestrī līdz 20. oktobrim un 

otrajā semestrī līdz 20. martam studējošajiem, kuru kandidatūras atbilst šajā nolikumā 

minētajiem kritērijiem un to prioritātēm, vērtējot pretendentus atsevišķi studiju 

programmās, studiju līmeņos un studiju gados, un ievērojot stipendijām piešķirto 

finansējuma apjomu; 

22.4. rekomendē piešķirt paaugstināto stipendiju studējošajam, ja viņš ir saņēmis fakultātes 

domes vai RTU filiāles padomes ieteikumu. 

23. Fakultātes dekāns vai RTU filiāles direktors ar rīkojumu piešķir stipendijas. 

24. Fakultāšu un RTU filiāļu Stipendiju komisijām jāglabā studējošo iesniegumi, to pielikumi, 

iesniegumu reģistrācijas žurnāli un akti par dokumentu pieņemšanu un nodošanu attiecīgās 

fakultātes vai RTU filiāles lietvedībā personas lietā atbilstoši RTU Lietu nomenklatūrā 

noteiktajai kārtībai 

25. Ikmēneša un doktoranta stipendijas izmaksu pārtrauc, ja studējošajam ir piešķirta 

mērķstipendija no Eiropas Sociālā fonda finansēto projektu līdzekļiem ar pirmo mēnesi no šo 

stipendiju piešķiršanas datuma vai citos normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos. 

26. Ikmēneša stipendiju un doktoranta stipendiju par semestra pirmo mēnesi, izmaksā kopā ar 

otrā mēneša stipendiju. 

27. Nolikuma 2. punktā minētajām personām grūtniecības atvaļinājuma laikā piešķir minimālo 

stipendiju uzreiz par diviem grūtniecības atvaļinājuma mēnešiem atbilstoši vispārējai 

stipendiju piešķiršanas kārtībai RTU, kas ir noteikta saskaņā ar spēkā esošajiem 

normatīvajiem aktiem. Stipendija grūtniecības atvaļinājuma laikā piešķirama, nepiemērojot 

konkursa kārtību un pamatojoties uz darbnespējas lapu, kas izsniegta darbnespējas 

apliecināšanu reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Aizpildītu iesniegumu 

un darbnespējas lapu par grūtniecības atvaļinājumu desmit darba dienu laikā no darbnespējas 

lapas izsniegšanas iesniedz Studiju departamentā izskatīšanai RTU CSK. 

28. Stipendiju komisija semestra laikā var anulēt lēmumu par stipendijas piešķiršanu, ja 

studējošais pārkāpj RTU iekšējās kārtības noteikumus vai citus viņam saistošus iekšējos 

normatīvos aktus, vai iesniegumā ir sniedzis nepatiesas ziņas par sevi, savu ģimeni, vai 

pievienojis iesniegumam viltotus dokumentus. 

29. Stipendiju komisija var atteikt rekomendēt ikmēneša stipendijas piešķiršanu pirmā līmeņa 

augstākās izglītības un bakalaura studiju programmas pirmā studiju gada studentam, ja 

studentam iepriekš ir tikusi piešķirta ikmēneša stipendija, taču viņš ticis eksmatrikulēts 

nesekmības dēļ. 

30. Ja studējošais ir noformējis akadēmisko atvaļinājumu, viņam piešķirto ikmēneša vai 

doktoranta stipendiju pārtrauc izmaksāt. Stipendijas izmaksu studējošajam var atjaunot pēc 

studiju pārtraukuma, ja viņš ir atjaunojies studijām un, ja sekmīgi turpina studijas. 

31. Stipendija, kas piešķirta studējošajam, tiek pārskaitīta uz viņa iesniegumā norādīto kontu 

kādā no Latvijas Republikā licencētām kredītiestādēm (bankām) vai uz citā Eiropas 

Savienības dalībvalstī reģistrētas un likumā noteiktajā kārtībā Latvijā atvērtas filiāles 

kredītiestādes kontu. 

 

 

Senāta priekšsēdētāja                                                                         E. Gaile-Sarkane 

 

 

Sagatavoja RTU Studentu parlaments. 
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Pielikums Nr. 1 

 RTU stipendiju piešķiršanas 

nolikumam (apstiprināts 

Senāta 2018. gada 

26.novembra  sēdē  

(protokols Nr. 624) 

 

Iesniegums stipendijas saņemšanai 
 

1. Studējošais   

(vārds)                                     (uzvārds) 

2. Stipendijas veids 
(atzīmēt punktu, kas 
atbilst ) 

 
 vienreizējā 

 
 ikmēneša 

 
 grūtniecības atvaļinājuma laikā 

3. Vienreizējās stipendijas pieprasījuma pamatojums 

4. Personas kods  

5. Studenta apliecības 

numurs 

 

6. Studiju programma 

(atzīmēt punktu, kas 

atbilst ) 

 bakalaura profesionālās augstākās 
izglītības: 

 pirmā līmeņa 

 otrā līmeņa 

 maģistra  
doktora 

7. Studiju programmas nosaukums  

8. Studiju programmas šifrs  

9. Fakultāte  

10. Studiju gads  

11. Dzīvesvietas adrese  

12. Tālruņa numurs, e-pasts  

13. Atzīmējiet atbilstību kritērijiem  (gadījumā, ja studējošo sekmju rādītāji ir vienādi,, 

stipendiju piešķir studējošajam, kurš atbilst kādam no zemāk minētajiem kritērijiem, 

prioritārā secībā):* 

13.1. 1. kritērijs: persona, kurai noteikta invaliditāte   jā  nē 

13.2. 2. kritērijs: bārenis vai bez vecāku gādības palicis bērns līdz 24 gadu vecuma 
sasniegšanai 

  jā  nē 

13.3. 3. kritērijs: studējošais, kura ģimenei, ar kuru viņam ir nedalīta saimniecība, 
uz stipendiju konkursa norises dienu piešķirts trūcīgas ģimenes statuss 

  jā  nē 

13.4. 4. kritērijs: studējošais no daudzbērnu ģimenes (arī gadījumos, ja attiecīgās ģimenes 

bērni jau pilngadīgi, bet vismaz trīs no tiem nav vecāki par 24 gadiem un mācās vispārējās vai 
profesionālās izglītības iestādē vai studē augstskolā vai koledžā pilna laika klātienē) 

  jā  nē 

13.5. 5. kritērijs: studējošais, kuram ir viens vai vairāki bērni   jā  nē 

14. Ziņas par studējošo (atzīmēt punktu, kas atbilst ) 

14.1. sociāli apdrošināta persona (persona, kura veic vai par kuru ir jāveic sociālās apdrošināšanas 

iemaksas (bezdarba gadījumam, maternitātes un slimības, pensijas apdrošināšanai u.tml.) (likuma „Par 
valsts sociālo apdrošināšanu” 5. un 6.pants)) 

 

  jā 
 

 nē 

14.2. pašnodarbinātais (piemēram, individuālais komersants; cita fiziskā persona, kuras pastāvīgā 

dzīvesvieta ir Latvijas Republikā un kura reģistrējusies kā saimnieciskajā darbībā gūtā ienākuma nodokļa 
maksātāja (likuma „Par valsts sociālo apdrošināšanu” 1.panta 3.punkts)) 

  jā  nē 
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14.3. darba ņēmējs (likuma „Par valsts sociālo apdrošināšanu” 1.panta 2.punkts)   jā  nē  

14.4. valsts sociālā pabalsta saņēmējs (attiecas uz pensiju apdrošināšanu, darba negadījumu 

apdrošināšanu, sociālo apdrošināšanu bezdarba gadījumam, maternitātes un slimības apdrošināšanu, 
vecāku apdrošināšanu, invaliditātes apdrošināšanu) 

  jā  nē 

14.5. invaliditātes/apgādnieka zaudējuma pensijas saņēmējs   jā  nē 

15. Apgādājamie, ar kuru studējošais dzīvo nedalītā saimniecībā 
 apgādājamā 

vārds, uzvārds 
dzimšanas 

gads 

 

radniecība 
 

nodarbošanās (mācību iestādes nosaukums) 

    

    

    

    

16. Vai studējošais saņem mērķstipendiju no Eiropas Sociālā fonda finansēto 

projektu līdzekļiem 

  jā  nē 

17. Dokumenti, kas apliecina iesniegumā norādītos datus (pielikums): 

18. Stipendijas pieprasītāja apliecinājums: 
Es,                                                        , apliecinu, ka visas šajā iesniegumā sniegtās ziņas ir patiesas. 

Ja nepieciešams, pilnvaroju Stipendiju komisiju pārbaudīt un precizēt sniegtās ziņas, kā arī iegūt 

informāciju no pirmavotiem. 

Ja man tiks piešķirta stipendija no Eiropas Sociālā fonda finansēto projektu līdzekļiem, informēšu 

augstākās izglītības iestādi piecu darbdienu laikā. Esmu informēts(-a), ka par nepatiesu ziņu sniegšanu 

Stipendiju komisija var atteikties piešķirt stipendiju vai pieprasīt atmaksāt nepamatoti saņemto 

stipendiju. 

19. Informācija par studējošā bankas kontu (uz kuru stipendijas piešķiršanas gadījumā pārskaitīt stipendiju) 

banka  

filiāle  

norēķinu konts  

* Kritēriju apliecinošie dokumenti jāpievieno iesniegumam. 
 

 

Studējošais    
(vārds, uzvārds)      (paraksts)                                                             

(datums) 

 
 
 
 
 


